ALGEMENE INFORMATIE
PODOTHERAPIE

VERGOEDINGEN
De vergoedingen kunnen per verzekeraar of pakket verschillen. Voor een overzicht van de kosten en de mogelijke
vergoeding voor u, kunt u terecht op: www.podotherapiealmere.nl/vergoedingen.
SAMENWERKING
Om uw klacht te verhelpen kan het soms nodig zijn om samen te werken met andere (para)medici of behandelaars. Denk
bijvoorbeeld aan samenwerking met een fysiotherapeut voor aanvullende oefeningen.
Wij hebben nauwe contacten met diverse behandelaars in de regio. Ook maken we deel uit van het voetenteam in het
Flevoziekenhuis.
KWALITEITSEISEN
Een podotherapeut valt onder de wet BIG art. 34 en is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Een podotherapeut moet zich elke 5 jaar opnieuw registreren. Deze herregistratie is alleen mogelijk als er voldoende
bij- en nascholing is gevolgd. Op deze manier bent u als patiënt verzekerd van de beste zorg.
DIRECTE TOEGANKELIJKHEID PODOTHERAPIE (DTP).
Vanaf januari 2012 is de podotherapeut direct toegankelijk en heeft u geen verwijzing van de huisarts meer nodig.
Wanneer u bij ons komt zonder verwijzing zijn wij wel verplicht om een extra kort vraaggesprek met u te voeren.
Hierin bepalen we of u voor uw klacht bij ons op de juiste plaats bent en of u een medische voorgeschiedenis heeft
waardoor overleg met de huisarts noodzakelijk is.

Podotherapie Almere
Wij hebben een vestiging op de volgende locaties:
Hoofdvestiging
Amstelveenstraat 8
1324 RK Almere
036-5336013
www.podotherapiealmere.nl
info@podotherapiealmere.nl

Nevenvestiging
G.c. de Notenkraker
Wim Kanplein 1
1311 LH Almere
036-5454440

Nevenvestiging
De kinderkliniek
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
036-7630030

Als u pijn heeft aan voeten, benen, knieën, heupen of rug kan dat
veroorzaakt worden door een probleem met uw voeten...
In dat geval kan Podotherapie Almere u helpen.

PODOTHERAPIE
Pijn aan voeten, benen, knieën, heupen of rug kan veroorzaakt worden door een probleem met de voeten.
In dat geval kan podotherapie helpen.

De bevindingen uit het onderzoek bespreken we met u en vervolgens stellen we een behandelplan op. Daarin zijn het
vervolgtraject, eventuele adviezen en de verwachte kosten opgenomen. Nadat u voor akkoord heeft getekend gaan we
met het behandelplan aan de slag.

KLACHTEN
Met welke klachten kunt u bij ons terecht:
• Een verkeerde stand en/of vorm van de voet
(zoals plat-en holvoeten)
• Een afwijkende manier van lopen
• Een verkeerde stand van de tenen of nagels
• Overbelasting of vermoeidheid (in voeten of benen)
• Gevolgen voor de voeten van suikerziekte
(diabetes mellitus) en reuma
• Sportblessures
• Overmatige eeltvorming of likdoorns
• Gevolgen van slecht passend schoeisel

BEHANDELMETHODEN
Afhankelijk van uw klacht kunnen we verschillende
behandeling toepassen. Mogelijke behandelingen zijn:
• Podotherapeutische zolen
• Nagelbeugels
• Ortheses (siliconen teenstukje)
• Instrumentele behandeling
• Wondbehandeling
• Taping en vilttherapie
• Schoenadvies
• Voetverzorgingsadvies
Valgusstand

ONDERZOEK
Uw eerste bezoek aan de praktijk duurt ongeveer 40 minuten. Eerst stelt de podotherapeut diverse vragen om uw
klacht(en) te inventariseren. Vervolgens voert de podotherapeut een onderzoek uit om de oorzaak van uw klacht(en) op
te sporen. De bevindingen van dit onderzoek worden met u besproken.
Afhankelijk van de bevindingen kan een aanvullend onderzoek van knie, heup of rug kan noodzakelijk zijn om tot de
juiste diagnose te komen.
MODERNE APPARATUUR
Bij het onderzoek maken we gebruik van moderne
apparatuur om een goed beeld te krijgen van het
functioneren van uw voeten.
• Een afdruk via een drukmeetplaat laat zien hoe de druk
onder uw voet verdeeld wordt zowel tijdens het staan
als het lopen.
• Met behulp van een camera gekoppeld aan speciale
software en een loopband kunnen we uw looppatroon
in beeld brengen en analyseren.
• Een speciale scan geeft een 3 dimensionale weergave
van uw voet (een soort gipsmodel) zodat we een 		
inlegzool nog beter op uw voet kunnen afstemmen.

De drukmeetplaat

Orthese

De behandeling is gericht op het behouden of verbeteren van de functionele beweeglijkheid van de voet.
Wanneer de oorzaak van een klacht niet te behandelen is dan proberen we de gevolgen van de klacht te beperken.

SPECIALISATIES
• Sport - We begeleiden sporters bij blessures aan 		
voeten en benen.
• Diabetes - We zijn gespecialiseerd in 		
wondbehandeling en screening op risico’s voor de 		
voeten van diabetespatiënten.
• Kinderen - We hebben een nevenvestiging in
De Kinderkliniek en zijn gespecialiseerd in de
ontwikkeling van de kindervoet en daarbij 		
voorkomende klachten.
• Schoenen - We hebben uitgebreide contacten met
schoenleveranciers en schoenwinkels, waardoor we u
een gedegen schoenadvies kunnen geven.

Het begeleiden van sporters bij blessures aan 		
voeten en benen.

